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Έτη τού σχεδίου νόμου «περί χυρώσεως τής μεταξύ * Ελλά

δος καί Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότατος ύπογραφεί- 
σης Προσωρινής Συμφωνίας, συνεπείφ τής προσχωρήσειβς 
νέων Κρατών - μελών εις την Κοινότητα και άλλων τινών 
διατάξεων άναφερομένων εις την εφαρμογήν της Συμφω
νίας Συνδέσεως». __

Προς την Βουλήν των ’Ελλήνων ■

Συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 64 τής Συμφω
νίας Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ, τής κυρωθείσης υπό τοΰ 
Νόμου 4226/1962, καί δή τής παρ. 3 τοΰ άρθρου τούτου «εις 
τάς περιπτώσεις συνάψεως μεταξύ ΕΟΚ καί τρίτων κρατών 
συμφωνιών περί προσχωρήσεως αύτών εις την Κοινότητα, δέον 
νά λαμβάνωνται πλήρως ύπ’ δψιν τα έκ τής Συμφωνίας ταύ- 
της άμοιβαϊα συμφέροντα, προς τον σκοπόν δέ τούτον ένερ- 
γοΰνται αί δέουσαι μεταξύ τών δύο Μερών διαβουλεύσεις». 
Αί έκ τών διαβουλεύσεων τούτων προκύπτουσαι ώς άνα- 
γκαϊαι προσαρμογαί τής Συμφωνίας Συνδέσεως δέον νά άπο- 
τελοΰν άντικείμενον συμφωνίας τών Συμβαλλόμενων Με
ρών, ήτις λαμβάνει θέσιν Προσθέτου Πρωτοκόλλου τής Συμ
φωνίας Συνδέσεως. -

Διά τής άπό 22 ’Ιανουάριου 1972 Πράξεως Προσχωρή
σεως καί τών - προσηρτημένων εις αύτήν Συμφωνιών, ή 
Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης διηυρύνθη διά τής προσχω
ρήσεως εις αύτήν τριών νέων Κρατών, ήτοι τού 'Ηνωμένου 
Βασιλείου τής Μ. Βρετανίας καί τής Βορείου ’Ιρλανδίας, τής 
Δανίας καί τής ’Ιρλανδίας. Κατ’ έφαρμογήν τών άνωτέρω, 
ήτοι τού άρθρου 64 τής Συμφωνίας Συνδέσεως Ελλάδος - 
ΕΟΚ καί τού άρθρου 108 τής Πράξεως Προσχωρήσεως είς 
τήν Κοινότητα τών είρημένων Κρατών, κατέστη άναγκαία ή 

. προσαρμογή διατάξεών τινών τής Συμφωνίας Συνδέσεως 
διά τήν έφαρμογήν αυτής εις τά πλαίσια τής διευρυνθείσης 
ήδη Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος. Αί μετά τής οΰτω 
διευρυνθείσης Κοινότητος διαπραγματεύσεις κατέληξαν είς 
τήν υπογραφήν τήν 28ην Απριλίου 1975 Προσθέτου Πρω
τοκόλλου οπερ ποοσαρτάται είς τήν Συμφωνίαν Συνδέσεως 
Ελλάδος - ΕΟΚ. .·’ W -Λ ·.'> _ ,

Διά τού Προσθέτου τούτου_ Πρωτοκόλλου άποτελοϋντος, 
συμφώνως προς τό άρθρον 17 αυτού, άναπόσπαστον τμήμα 
τής Συμφωνίας Συνδέσεως, προσαρμόζονται ώρισμέναι δια
τάξεις τής Συμφωνίας ταύτης, ρυθμιζομένων καταλλήλως 
τών άμοιβαίων συμφερόντων --τών δύο Μερών, ώς ταύτα 
διαμορφούνται μετά τήν διεύρυνσιν τής ΕΟΚ.

Ή θέσις είς έφαρμογήν τού Προσθέτου τούτου Πρωτο
κόλλου. προβλέπεται, συμφώνως προς τό άρθρον 18 αυτού, 
μετά προθεσμίαν τινά, ήτοι τήν πρώτην ήμέραν τοΰ δευτέρου 
μηνός άπό τής ήμερομηνίας ανταλλαγής τών όργάνων έπι- 
κυρώσεως. , , . .

Επειδή, μέχρις όλοκληρώσεως τής διαδικασίας διά τήν, 
συμφώνως πρός τούς συνταγματικούς κανόνας τών Συμβαλλο- 
μένων Μερών, έπικύρωσιν τού Προσθέτου Πρωτοκόλλου, 
προβλέπεται νά άπαιτηθή χρόνος απροσδιόριστος, συνεφωνήθη 
όπως αί έμπορικού χαρακτήρος διατάξεις τού Πρωτοκόλλου 
τούτου τεθώσιν είς έφαρμογήν είς χρόνον ώρισμένον καί 
σύντομον. Ούτως άπό τής Ιδίας ήμερομηνίας, ήτοι άπό 28. 
’Απριλίου 1975, ύπεγράφη Προσωρινή Συμφωνία, είς τήν 
οποίαν περιελήφθησαν αί έμπορικού χαρακτήρος Διατάξεις 
τού προσθέτου Πρωτοκόλλου. Έν άρθρω δέ 16 τής Προσωτ 
ρινής Συμφωνίας ορίζεται ότι αΰτη τίθεται είς έφαρμογήν 
άπό τής πρώτης ήμέρας τού δευτέρου μηνός άπό τής ήμερο
μηνίας, καθ’ ήν τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά έχουν γνωστοποιή
σει έναντι άλλήλων τήν όλοκλήρωσιν τών άπαραιτήτων δια
δικασιών.

' Κα τόπιν τής άπό 16.5.1975 άνταλλαγής άνακοινώσεων 
μεταξύ τών Συμβαλλομένων Μερών, ότι έπληρώθησαν αί 
άναγκαϊαι διαδικασίαι διά τήν θέσιν είς έφαρμογήν τής προ
σωρινής Συμφωνίας, αύτη έφαρμόζεται ήδη άπό τής πρώτης
’Ιουλίου 1975.

• - Επί τού Πρώτου άρθρου. ^r .
~ ΔιαΓτδΰ άρθρου ΐ τοΰ παρόντος σχεδίου νόμου κυρούταί ή 
άνωτέρω άπό 28.4.75 Προσωρινή Συμφωνία μεταξύ 'Ελλά
δος καί Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος συνέπεια τής 
προσχωρήσεως-νέων Κρατών - μελών είς τήν Κοινότητα μετά 
τού προσηρτημένου αύτή Παραρτήματος.

’Επί-τών έπί μέρους διατάξεων τής Προσωρινής Συμφω
νίας παρατηρητέα τά άκόλουθα :

1. Έν άρθρω 1 περιλαμβάνεται ή γενική άρχή, ήτις άντα- 
νακλα τήν άνάγκην ύπογραφής τής Προσωρινής Συμφωνίας, 
ότι αί διατάξεις τής Συμφωνίας Συνδέσεως, καθ’ δ μέτρον άνα- 
φέρονται είς τάς έμπορικάς συναλλαγάς, έφαρμόζονται μετα
ξύ Ελλάδος καί τών νέων Κρατών - μελών, πλήν άντιθέ- 
των διατάξεων προβλεπομένων είς τά άρθρα 2 έως 15 τής 
Προσωρινής ταύτης Συμφωνίας;

2. Έν άρθρω 2 ορίζεται ότι ή μεταβατική περίοδος, καθ’ 
ήν θά ίσχύση ιδιαίτερον δασμολογικόν καθεστώς είς τά 
πλαίσια τών συναλλαγών μεταξύ 'Ελλάδος καί νέων Κρατών- 
μελών, είναι ή αύτή ή ΐσχύουσα μεταξύ ΕΟΚ, ύπό τήν άρχι- 
κήν αύτής σύνθεσιν, καί τών νέων προσχωρησάντων είς αύτήν 
Κρατών - μελών, ήτοι ή έκπνέουσα τήν 31.12.77.

Μέχρι τής ήμερομηνίας ταύτης τά νέα Κράτη - μέλη τής 
Κοινότητος έφαρμόζουν έναντι τής Ελλάδος τάς μειώσεις 
τών δασμών καί τών φόρων ισοδυνάμου άποτελέσματος τάς 
προβλεπομένας είς τήν Συμφωνίαν Συνδέσεως, μέ τον αυτόν 
ρυθμόν καί είς τάς αύτάς χρονολογίας, τάς οποίας έφαρμόζουν 
διά τήν κατάργησιν τών δασμών καί τών φόρων ισοδυνάμου 
άποτελέσματός, έναντι τών άρχικών Κρατών - μελών τής 
Κοινότητος, μέ άφετηρίαν μειώσεων τούς πράγματι έφαρ- 
μοζομένους δασμούς την πρώτην ’Ιανουάριου 1972.

3. Έν άρθρω 3 ορίζεται ότι προκειμένου περί μικτών 
δασμών, δηλ. ταμιευτικού καί προστατευτικού χαρακτήρος, 
αί ύπό τ£>ν νέων Κρατών - μελών ένεργούμεναι κατά τό προη- 
γούμενον άρθρον 2 μειώσεις άφορούν μόνον είς τό προστατευ
τικού χαρακτήρος στοιχεϊον τών μικτών τούτων δασμών.

Προκειμένου περί άντικαταστάσεως ταμιευτικού χαρακτή
ρος δασμών ή τού ταμιευτικού στοιχείου τών δασμών τούτων 
δι’ έσωτερικού φόρου, ή ’Ιρλανδία καί τό Ήνωμένον Βασί
λειον έπιφυλάσσουν έναντι τής Ελλάδος την αύτήν, έναντι 
τών άρχικών Κρατών - μελών τής Κοινότητος, μεταχείρισίν.

4. ,Έν άρθρω 4 ορίζεται, ότι ή ύπό τής ’Ιρλανδίας έφαρ- 
μοζόμενοι περιορισμοί εισαγωγής έπί τών ειδών τών περι
λαμβανόμενων είς τό παράρτημα τής Προσωρινής Συμφω
νίας, καταργούνται έναντι τής Ελλάδος, τό βραδύτερον τήν 
αύτήν ημερομηνίαν καταργήσεώς των έναντι τών άρχικών 
Κρατών’ - μελών, καθ’ όρους καθορισθησομένους ύπό τού 
Συμβουλίου Συνδέσεως.

5. Έν άρθρω 5 ρυθμίζεται τό καθεστώς STANDS
TILL τών μή άναγραφομένων είς τον Πίνακα τού Παραρτή
ματος III τής Συμφωνίας Συνδέσεως γεωργικών προϊόντων, 
όριζομένου ότι τά νέα Κράτη - μέλη σταθεροποιούν τό έναντι 
τής Ελλάδος έφαρμοζόμενον καθεστώς δασμών καί περιο
ρισμών εισαγωγής, τό ίσχΰον τήν πρώτην ’Ιανουάριου 1972, 
διά τά προϊόντα ταύτα. Τό Συμβούλιον Συνδέσεως δύναται 
νά λάβη έν προκειμένω πάν μέτρον τεΐνον είς τήν έναρμόνισιν

' τών διαφορών επιπέδων δασμών, τών προκυπτουσών έκ τοΰ 
καθεστώτος STANDSTILL. .· "

6. Έν άρθρω 6 ρυθμίζεται τό θέμα τής διευρύνσεως καί 
έναντι τών νέων Κρατών - μελών τών έκ τοΰ Πρωτοκόλλου 
14 τής Συμφωνίας Συνδέσεως άπορρεουσών ύποχρεώσεων 
τής Κοινότητος διά τάς είσαγωγάς είς αύτήν ελληνικών οίνων, 
καθοριζομένων τών ποσοστώσεων εισαγωγής ελληνικών 
οίνων ύπό τών νέων Κρατών-μελών διά τά έτη 1975 καί 1976.

_'Υπό τό φώς τών προόδων τών συντελουμένων έν τώ
μεταξύ είς τό θέμα τής έναρμονίσεως τής γεωργικής πολι
τικής Έλλ.άδος - ΕΟΚ είς τον τομέα τών οίνων, προβλέπεται 
δυνατότης έπανεξετάσεως προ τού τέλους τοΰ έτους 1975 τού 
καθεστώτος τών ποσοστώσεων τούτων.

• 7. Έν άρθρω 7 ρυθμίζεται τό θέμα έναρμονίσεως τών έκ 
τοΰ Πρωτοκόλλου 5 τής Συμφωνίας Συνδέσεως άπορρεουσών



^ττοχρεώσεων,-δσον άφορα τά εφαρμοζόμενα ύπότής Κοϊή 
ιίότητος, ύπό τήν νέαν της σύνθεσιν, ειδικά καθεστώτα έναντι 
τρίτων χωρών. .. ·..__ ________ *_ _ ..
8. Έν άρθρω 8 ρυθμίζεται τό υπό της Ελλάδος έφαρμο- 

σθησόμενον κατά την διάρκειαν τής έν άρθρω 2ω μεταβατικής 
περιόδου, έναντι τών νέων Κρατών - μελών δασμολογικόν 
καθεστώς, όριζομένου ότι μέ τον αυτόν ρυθμόν, τον ίσχύοντα 
χεταξύ άρχικών Κρατών - μελών τής Κοινότητος καί τών 
ιέων Κρατών - μελ.ών, ή Ελλάς μειώνει έναντι τών νέων 
Κρατών - μελνών την διαφοράν, ή όποια ΰφίσταται εις τούς 
δασμούς καί φόρους ισοδυνάμου άποτελ,έσματος μεταξύ τών 
εφαρμοζόμενων έναντι τής ΕΟΚ καί τρίτων χωρών.
Ούτως άπό 1.7.75 μέχρι 31.12.75 ή Ελλάς έφαρμόζει 

ϋναντι τών νέων Κρατών - μελ.ων δασμόν συνισταμένον εις 
την κατά 60 % μείωσιν τής διαφοράς, ήτις ύφίσταται μεταξύ 
τοΰ μειωμένου δασμού τοΰ έφαρμοζομένου έναντι τών άρχι- 
*ών Κρατών - μελών τής Κοινότητος καί τοΰ δασμού τοΰ 
ίφαρμοζομένου έναντι .τών τρίτων χωρών μή μελών τής
Συνδέσεως 'Ελλάδος - ΕΟΚ. Άπό 1.1.76 μέχρι 30.6.77 
ή μείωσις τής διαφοράς αυξάνεται εις 80 %, άπό δέ τής 
1.7.77 ή διαφορά έξαλείφεται, έφαρμοζομένων καί έναντι 
εών νέων Κρατών - μελ.ων τών αυτών δασμών τών ίσχυόντων 
ίκάστοτς κατά τάς διατάξεις τής Συμφωνίας" Συνδέσεως 
έναντι τής ΕΟΚ ύπό τήν αρχικήν αυτής σύνθεσιν.

9. Έν άρθρω 9 ρυθμίζονται θέματα αχετιζόμενα μέ τήν 
εφαρμογήν τών άρθρων 18 παρ. 2 καί 5γ, 23 παρ. 1β καί 26 
τής Συμφωνίας "Συνδέσεως, ώς καί^τοΰ Πρωτοκόλλου- 10 
παρ. 3β, τοΰ προσηρτημένου εις τήύ Συμφωνίαν ταύτην. . 1
10. Έν άρθρω 10 ορίζεται οτι εις τό άμοιβαΐον ευνοϊκόν κα

θεστώς, τό έφαρμοζόμενον άπό 1.7.75 εις τάς άνταλλαγάς 
χεταξύ Ελλάδος καί νέων Κρατών - μελών, θά υπαχθούν τά 
Εμπορεύματα τά όποια έξή, θησαν έξ έκατέρού τών μερών 
άπό τής 28ης ’Απριλίου 1975 καί έντεΰθεν, ήτοι άπό τής? 
ημερομηνίας υπογραφής τής Προσωρινής Συμφωνίας.
11. Έν άρθρω11 περιέχονται ρυθμίσεις άναγκαϊαι διά τήν 

προσαρμογήν τών συνθηκών, έφ’ ών συντρέχει περίπτωσις 
εφαρμογής τοΰ άρθρου 8 τής Συμφωνίας συνδέσεως. Ούτως 
ίρίζεται έτι εΐς τό άμοιβαΐον ευνοϊκόν δασμολ.ογικόν καθε- 
ττώς υπάγονται καί τά προϊόντα τρίτων χωρών, τά όποια 
•χρησιμοποιήθησαν εις τήν .παραγωγήν προϊόντων άποτε- 
'.ούντων άντικείμενον συναλλαγών μεταξύ Ελλάδος καί 
'έων Κρατών - μελών, ύπό τήί προϋπόθεσιν εΐσπράξεως κατά 
τήν έξαγωγήν τής ύπό τοΰ άρθρου 8 τής Συμφωνίας Συνδέ- 
τεως προβλεπομένης άντισταθμιστικής εισφοράς.
12. Έν άρθρω 12 ορίζεται οτι αί διατάξεις αΐ σχετικαί μέ τάς 

χεθόδους διοικητικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος καί ΕΟΚ 
ϊιά τήν έφαρμογήν τών άρθρων 7 καί 8 τής Συμφωνίας 
Συνδέσεως καθορίζονται δε’ άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου Συν- 
ϊέσεως, λ.αμβανομένων ΰπ’ 0ψιν τών έφαρμοζομένων έντός 
ής Κοινότητος κανόνων. Διά τοΰ άρθρου τούτου άντικαθί- 
ττανται αί διατάξεις τοΰ άρθρου 9 τής Συμφωνίας Συνδέ- 
ιεως, δι’ ών προβλ.έπεται ή σύναψις ειδικής έν προκειμένω 
τυμφωνίας μεταξύ Ελλάδος καί ΕΟΚ.

Έκρίθη ώς άποτελεσματικωτέρα ή δι’ άποφάσεως τοΰ 
Συμβουλίου Συνδέσεως ρύθμισις τών θεμάτων τούτων, καθ’ 
ίσον ό τρόπος ούτος έμφανίζει, έν άντιθέσει προς τήν σύνα- 
|/ιν συμφωνίας, ήτις θά χρήζη έκάστοτε νομοθετικής κυρώ- 
ιεως, μεγαλ.υτέραν εύελ.ιξίαν εις τήν έφαρμογήν, ιδία άν 
]θελεν εις τό μέλλον κριθή άναγκαία τροποποίησις καί βελ
τίωσες τών υφισταμένων ήδη μεθόδων συνεργασίας.
13. Έν άρθρω 13 περιέχονται ρυθμίσεις άναγκαϊαι διά τήν 
ναρμόνισιν τής συνδέσεως μετά τών νέων Κρατών - μελών, 
ερός τούς ορισμούς τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 10 τής Συμφωνίας 
Συνδέσεως, όριζομένου ότι τά νέα Κράτη - μελ.η καί ή Ελλάς 
ίύνανται νά κάμουν χρήσιν τής διατάξεως ταύτης έντός ενός 
τους άπό τής.ένάρξεως έφαρμογής τήςΠροσωρινής Συμφω- 
ίας.Αί διατάξεις αύται άφοροΰν εις τήν κατάρτισιν πίνακος 
ιροϊόντων, έφ’ ών ό δασμός έχει προστατευτικόν χαρακτήρα, 
ίιά τά όποια ή διαφορά δασμών, ή όποια προκύπτει έκ τής 
φαρμογής τών δασμολογικών μειώσεων, είναι τοιαύτη ώστε 
ά άπειλ.ή έκτροπάς εις τήν κίνησιν τοΰ έμπορίου.

.· Εις τήν περίπτωσ.ν ταύτην τά συμβαλλόμενα Μέρη έχουν 
τό δικαίωμα νά άναβάλ.ουν τήν έφαρμογήν τών δασμολ.ογικών. 
παραχωρήσεων. Είς τά πλαίσια τοΰ Συμβουλίου Συνδέσεως 
προβλ.έπονται διαβουλεύσεις έπί τοΰ χρόνου ισχύος τών 
μέτρων τούτων. /

14. Έν άρθρω 14 περιέχονται είδικαί διατάξεις, θεσπίζουσαι
δυνατότητα προσφυγής είς τήν ρήτραν διαφυγής , ύπό όρους 
άναλ.όγους προς τούς καθοριζομένους εις τό άρθρον 10 τής 
Συμφωνίας Συνδέσεως, είς τάς περιπτώσε.ις καθ’ άς είς 
έκάτερον τών μερών, ήτοι τών νέων Κρατών - μελ.ών τής 
Κοινότατος καί τής Έλλ.άδος, ήθελον δημιουργηθή συνθήκαί 
διαταράξεως τής οικονομικής καταστάσεως. “Εκαστον άπει- 
λούμενον ύπό τών διαταραχών τούτων Μέρος δύναται νά 
λάβη τά προσήκοντα μέτρα θεραπείας, μεταξύ έκείνων τά 
όποια έπιφέρουν τήν μικροτέραν προσβολήν είς τήν λειτουρ
γίαν τής Συνδέσεως. Τό ύπό τοΰ άρθρου τούτου όριζόμενον 
καθεστώς προσφυγής είς τήν ρήτραν διαφυγής θεσπίζεται: 
ώς προσωρινόν ,μέχρι 31.12.77, άπό τής ήμερομηνίας δέ; 
ταύτης καί πέραν θά έφαρμόζωνται αί πάγιαι διατάξεις τοΰί 
άρθρου 10 τής Συμφωνίας Συνδέσεως. χ

15. Έν άρθρω 15 προσδιορίζονται τά γεωγραφικά όριά'
έφαρμογής τής Προσωρινής Συμφωνίας. Μ

16. Έν άρθρω 16 ορίζεται ό τρόπος καί ό χρόνος, καθ’ οΰς Οέ-f 
λει τεθή ή Προσωρινή Συμφωνία είς έφαρμογήν. Λαμβανομέ-ί 
νου ΰπ’ δψιν ότι ή έν τώ άρθρω τούτω προβλεπομένη άμοιβαίαΐ 
γνωστοποίησις, ότι έκάτερον τών Μερών έχει διασφαλίσει τάςι 
προς τούτο απαραιτήτους διαδικασίας, έγένετο είς" άνταλλαΐί 
γήν έπισήμων δηλώσεων είς τά πλαίσια πανηγυρικής συναν-γ 
τήσεως άντιπροσωπειών τών δύο Μερών τήν 16ην Μαΐοϋ4 
1975, ή θέσις είς έφαρμογήν .τής Προσωρινής Συμφωνίας’· 
έξησφαλίσθη άπό 1.7.75.
Τέλος ρητώς έν τώ άρθρω τούτω όρίζεται ότι ή Πρόσω-:. 

ρινή Συμφωνία θέλει ίσχύσει μέχρι Οέσεως έν ίσχύι τοΰ 
Προσθέτου Πρωτοκόλλου,' ούχί πάντως άργότερον τής 31.ύ
12.1976. ■

17. Έν άρθρω 17 ορίζεται οτι ή Προσωρινή Συμφωνία συνε-,
τάγη είς τάς έν αύτώ άναφερομένας γλ.ώσσας, έκάστου κειΡ' 
μένου έχοντος τήν αύτήν άποδεικτικήν ίσχύν. “ ?Τ

Έπί τοΰ Δευτέρου άρθρου. '
1. Είς τον κυρώσαντα τήν Συμφωνίαν Συνδέσεως Ελλά

δος - ΕΟΚ Νόμον 4226/62 δεν προβλ.έπεται νομοθετική έξου- 
σιοδότησις διά τήν έκδοσιν τών έκτελεστικοΰ ή κανονιστικού 
περιεχομένου διατάξεων, αί όποΐαι είναι άναγκαϊαι ή έπι- 
βεβλ.ημέναι διά τήν έφαρμογήν τής Συμφωνίας Συνδέσεως.
Κατά τήν πρόοδον όμως τής έφαρμογής τής Συμφωνίας 

Συνδέσεως, ιδία μετά τήν άπό έτους άναθέρμανσιν αύτής, 
άνακύπτουν σοβαρά προβλήματα έκ τοΰ ότι δεν προβλ.έ- 
πεται ό νομικός τύπος, τον όποιον θά πρέπει νά περιβλ.ηθοΰν 
αί διάφοροι ρυθμίσεις έκτελ,εστικοΰ περιεχομένου, αί όποΐαι 
άπετέλ.εσαν άντικείμενον έπεξεργασίας είς τά πλ.αίσια τών 
’Οργάνων τής Συνδέσεως.

Πέραν όμως τοΰ θέματος ότι δεν ύφίσταται έξουσιοδό- 
τςσις διά τήν έκδοσιν τών κανονιστικού ή έκτελ,εστικοΰ περιε
χομένου διατάξεων, μέχρι τής θέσεως έν ίσχύι τοΰ νέου 
Συντάγματος, αί δυσχέρεiat έγκαιρων ρυθμίσεων είς τά πλ.αί
σια τής έφαρμογής τής Συμφωνίας Συνδέσεως έπετείνοντο 
έκ τοΰ γεγονότος ότι άνέκυπτε πρόβλημα άδυναμίας ρυθμί- 
σεως θεμάτων άπτομένων φορολογικού άντικειμένου, ένθα 
ήτο άνεπίτρεπτος ή έξουσιοδότησις .

Τάς άδυναμίας ταύτας θεραπεύει ήδη ή ύπό τοΰ άρθρου 78 
παρ. 5 τοΰ ίσχύοντος Συντάγματος έπιτρεπομένη έξουσιο-
δότησις διά νόμων - πλαισίων προς επιβολήν έξισωτικών ή 
άντισταθμιστικών εισφορών ή δασμών, ως καί ή λ.ήψις οικο
νομικών μέτρων έν τώ πλ.αισιω τών διεθνών σχέσεων τής 
χώρας προς οικονομικούς οργανισμούς.
‘Η άποτελχσματική άντιμετωπισις των προβλημάτων, 

τά όποια άνακύπτουν έν τή προόδω τής έφαρμογής τής Συμ-^ 
φωνίας Συνδέσεως, ιδία μετά την επιβαλλ.ομένην έπιτάχυν- 
σιν τής διαδικασίας καί τήν έντασιν τών προσπαθειών προς 
πλήρη ένταξιν είς τήν ΕΘΚ, έπιβαλλ.ουν την άναγκαιότητα νά 
όπλισθή ή Ελληνική Διοίκησις μέ τήν δυνατότητα νά λαμβάνη
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εγκαίρως καί νά θέτη εις άμεσον εφαρμογήν τούς απαραιτή
τους κανονισμούς καί τάς άποφάσεις έκείνας, αΐ όποϊαι 
εξυπηρετούν τούς σκοπούς τής Συνδέσεως.

Εις τον χώρον τής ΕΟΚ το θέμα τής έγκαιρου λήψεως 
καί εφαρμογής των άποφάσεων έρρυθμίσθη διά καταλλήλων 
συνταγματικών χειρισμών τών Κρατών - μελών, οί όποιοι 
έπέτρεψαν την έξουσιοδότησιν τοΰ Συμβουλίου τών 'Υπουρ
γών καί τής ’Εκτελεστικής Επιτροπής νά λαμβάνη άπό-· 
φάσεις δεσμευτικάς διά τά Κράτη - μέλη καί την δυνατότητα 
όπως αί άποφάσεις αύται είναι άμέσως έκτελεσται, χωρίς 
νά είναι άναγκαϊον, άκόμη καί εις θέματα φορολογικού αντι
κειμένου, νά περιβληθοϋν τον τύπον εσωτερικού νόμου τών 
Κρατών - μελών.

Διά τοΰ άρθρου τούτου τοΰ σχεδίου νόμου επιδιώκεται 
νά δημιουργηθοϋν αί κατάλληλοι προϋποθέσεις ίνα καί ή 
' Ελληνική πλευρά όπλισθή μέ άνάλογον προς τήν Κοινοτικήν 
εύχέρειαν, νά δύναται άποτελεσματικώς καί εγκαίρως νμ 
λαμβάνη τά κατάλληλα μέτρα καί ,νά δύναται νά θέτη εις 
άμεσον εφαρμογήν τάς ρυθμίσεις καί τάς άποφάσεις έκείνας, 
αί όποϊαι προκύπτουν έκ τής έφαρμογής τής Συμφωνίας 
Συνδέσεως μετά τής ΕΟΚ καί τείνουν νά προαγάγουν τήν 
μετά τής Κοινότητος συνεργασίαν εις όφελος τής έπιτεύξεως 
τών- ύπό τής Συνδέσεως έπιδεωκομένων στόχων. _

2. Είδικώτερον, έπί τών διατάξεων τοΰ άρθρου 2 παρα- 
τηρητέα τά ακόλουθα :

α. Διά τής πρώτης παραγράφου ορίζεται ότι αί διατάξεις 
τής κυρωθείσης ύπό τοΰ Νόμου 4226/62 Συμφωνίας Συν
δέσεως 'Ελλάδος - ΕΟΚ, ώς αυτή έκάστοτε διαμορφοϋται 
κατ’ έφαομογήν τοΰ άρθρου 64 αύτής διά προσθέτων Πρω
τοκόλλων, αποτελούν πλαίσιον διά τήν λειτουργίαν τής ύπό 
τοΰ άρθρου 78 παρ. 5 τοΰ ίσχύοντος Συντάγματος έπιτρεπο- 
μένης έξουσιοδοτήσεως.

'Ο χαρακτηρισμός ώς νόμου - πλαισίου τής Συμφωνίας 
Συνδέσεως είναι άναγκαϊος διά τήν παροχήν δυνατότητος 
:ευχερείας χειρισμών εις τομείς , οί όποιοι άπτονται τοΰ 
φορολογικού άντίκειμένου, λ.χ. εις τον δασμολογικόν τομέα, 
ένθα αί προσαρμογαί δασμών εις έφαρμογήν τής Συμφωνίας 
Συνδέσεως είναι λίαν συχναί.

Έν τή ουσία δέν είναι αύθαίρετος ό τοιοϋτος χαρακτηρι
σμός, καθ’ όσον ή Συμφωνία Συνδέσεως άνταποκρίνεται εις 
άπάσας τάς προϋποθέσεις διά την λειτουργίαν της ώς πλαί
σιον, έντός τοΰ όποιου οί χειρισμοί καί αί έξ αύτών προκύ- 
πτουσαι ρυθμίσεις προδιαγράφονται σαφώς, καθοριζομένων 
τών κριτηρίων καί τών δεδομένων ύπό τά όποια ή Διοίκησις 
θέλει ένεργή.

Βάσει τοΰ τοιούτου χαρακτηρισμού τής Συμφωνίας Συν
δέσεως ώς νόμου - πλαισίου, ή Διοίκησις θά δύναται νά ρυ- 
θμίζη, έντός τοΰ πνεύματος καί τοΰ περιεχομένου τών όρι- 
σμών τής Συμφωνίας ταύτης, τά άνακύπτοντα θέματα διά 
κανονιστικών διατάξεων, αί όποϊαι θά λαμβάνουν τον τύπον 
τόν καθοριζόμενον εις τάς έπομένας παραγράφους' τοΰ 
άρθρου τούτου, χωρίς νά τίθεται θέμα τυπικής έξ ολοκλήρου 
άκυροτη'τος τών διατάξεων τούτων έξ έλλείψεως νομίμου 
έξουσιοδοτήσεως. Ένοεϊται ότι αί οΰτω κατ’ έξουσιοδότησιν 
έκδιδόμεναι κανονιστικαί διατάξεις θά ύπόκεινται εις τον 
νόμιμον έλεγχον τών άρμοδίων δικαιοδοτικής έξουσίας όργά- 
νων έξ άπόψεως ουσίας, άν δηλονότι έκκινήθησαν έντός τών 
ορίων τής έξουσιοδοτήσεως ή ύπερέβησαν ταΰτα, ώς τούτο' 
συμβαίνει δι’ οίανδήποτε κανονιστικήν διάταξιν ή πράξιν 
τής Διοικήσεως.

β. 'Υπό τής παραγράφου 2 θεσπίζεται γενική αρχή έξου- 
σιοδοτήσεως, όρίζουσα ότι αί έκ τής έφαρμογής τής Συμφω
νίας Συνδέσεως έπιβαλλόμεναι έν γένει ρυθμίσεις, αί όποϊαι 
άπετέλεσαν άνττκείμενον είτε άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου 
Συνδέσεως, είτε έπεξεργασίας καί συμφωνίας εις τά πλαίσια 
άλλων όργάνων τής μετά τής Κοινότητος συνεργασίας, 
τίθενται εις έφαρμογήν δι’ άποφάσεων τοΰ 'Υπουργού Συν- t 
τονισμού ή διά κοινών άποφάσεων τοΰ Ύπουργοΰ Συντονισμού 
και τού κατά περίπτωσιν άρμοδίου'Υπουργού. . . · ■
Λ γ· 'Υπό τής παρ. 3' ορίζεται ότι αί δασμολογικά! μετα-

βολαί έκ τής έφαρμογής τής Συμφωνίας Συνδέσεως τίθενται 
εις έφαρμογήν διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Συν
τονισμού καί Οικονομικών. -

Εις εύθυγράμμισιν προς τά έν τή Κοινότητ. κρατούντα 
ορίζεται ότι αί προσαρμογαί δασμών, λόγω μεταβολών εις 
τό κοινόν έξωτερικόν δασμολόγιον έπιφερομένων ύπό τής 
EQK, τίθενται εις έφαρμογήν τήν Ιην ’Ιανουάριου, καί. τήν 
Ιην ’ Ιουλίου.

Εις τάς άποφάσεις αύτάς δύναται νά ορίζεται άμεσος έφαρ- 
μογή των, οσάκις αί προσαρμογαί κρίνωνται εύνοϊκαί καί 
συμφέρουσαι διά τήν οικονομίαν.

δ. 'Υπό τής παρ. 4 ορίζεται ότι αί γεωργικά! εΐσφοραί καί 
έν γένει αί άντισταθμιστικαί έπιβαρύνσεις εις τά πλαίσια τής 
έναρμονίσεως τής γεωργικής πολιτικής τίθενται εις έφαρμογήν 
διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Συντονισμού καί 
Οικονομικών, μετ’ εΐσήγησιν καί τών άρμοδίων ύπηρεσιών 
άλΔων 'Υπουργείων. Ούτως ή διαδικασία καθίσταται εύέ- 
λικτος, καθ’ όσον εις τά πλαίσια τής έφαρμογής τών κανο
νισμών τής γεωργικής πολιτικής, ή μεταβολή τών εισφορών 
είναι λίαν συχνή καί εις μικρά χρονικά- πολλάκις μέχρι 15. 
ήμερών- διαστήματα.

’Επί τοΰ Τρίτου άρθρου.
'Η θέσις εις έφαρμογήν τής Προσωρινής Συμφωνίας περί 

έπεκτάσεως τής Συνδέσεως εις τά νέα Κράτη- μέλη τής 
ΕΟΚ συνέπεσε μέ τήν αΐτησιν τής Ελλάδος περί εισδοχής 
της ώς πλήρους μέλους εις τήν Κοινότητα.

Έκ μέρους τής Δανίας διετυπώθη τό αίτημα όπως αΰτη, 
ένδιαφερομένη κυρίως διά τούς τυρούς ευρωπαϊκού τύπου καί 
τό βούτυρον τύχη ώς προς τά προϊόντα τού Πρωτοκόλλου 13 
τής Συμφωνίας Συνδέσεως, εις τά όποια ύπάγονται καί τά 
είδη ταύτα, τής μεταχειρίσεως τών αρχικών Κρατών- μελών 
τής Κοινότητος. Αί έναντι τής Κοινότητος μειώσεις τών 
δασμών διά τά είδη τού Πρωτοκόλλου 13 έπάγοποιή- 
θησαν άπό 1.11.72 εις τό 20% έξαιρέσει τών χοιρομηρίων, 
τών τυρών ευρωπαϊκού τύπου καί τού βουτύρου, τών όποιων 
αί μειώσεις άνήλθον εις τά ποσά 40%, 35% καί 30% 
άντιστοίχως. Βάσει τής Προσωρινής Συμφωνίας ή έναντι 
τών νέων Κρατών- μελών μεταχείρισις είναι οία ή, έν παρούση 
εισηγητική έκθέσει σχετικώς μέ τό άρθρον 8 τής Προσω
ρινής Συμφωνίας, άνωτέρω περιγραφομένη. . ·

Ή έκ τής ίκανοποιήσεως τού άνωτέρω αιτήματος προ- 
κύπτουσα παραχώρησις μειώσεως κατά τινας εκατοστιαίας 
μονάδας τών δασμών δέν είναι έξ άπόψεως δημοσιονομικής 
άξια Δόγου, ένω άπό τής πλευράς τής προστασίας τής έγ- 
χωρίου παραγωγής δέν γεννάται θέμα, λαμβανομένου ύπ 
δψιν τοΰ περιωρισμένου χρόνου, μέχρι 30.6.77, καθ’ ον θα 
έφαρμόζεται ή διάφορος μεταχείρισις τών νέων, έναντι τών 
άρχικών Κρατών μελών τής Κοινότητος.

'Υπό τάς συνθήκας ύπό τάς όποιας συνέπεσε ή διατύ- 
πωσις τής έπιθυμίας τής Δανίας, καθ’ όν δηλ. χρόνον τό 
αίτημα τής έντάξεώς μας εις τήν ΕΟΚ άπαιτεΐ τήν καλ
λιέργειαν ευμενούς κλάματος έκρίθη ότι. έπεβάλλετο ή έκ 
μέρους ημών άνταπόκρισις είς αυτό ώς χειρονομία καλής 
θελήσεως, ή οποία θά συνέβαλλεν εις τήν προώθησιν τών 
γενικωτέρων συμφερόντων τής χώρας είς τά πλαίσιά τών 
σχέσεων της μετά τής Κοινότητος.

Προς τόν σκοπόν τούτον, κατόπιν προτάσεως τού Υπουρ
γείου Συντονισμού, έξεδόθη ή ύπό τοΰ παρόντος άρθρου κυ- 
ρουμένη Δ/γή τού Υπουργού έπί τών Οικονομικών, δί ής 
ώρίσθη ότι ή μεταχείρισις τών νέων Κρατών- μελών έν 
σχέσει πρός τά προϊόντα τού Πρωτοκόλλου 13, θά είναι 
ή αυτή, ή έφαρμοζομένη διά τά παλαιά Κράτη- μέλη τής 
Κοινότητος. ·

Έπί τού Τετάρτου άρθρου.
'Υπό τού άρθρου τούτου όρίζεται ότι ή ισχύς τοΰ ΝόμοΟ 

- άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως, έξαιρέσει τών διατάξεων έκείνων είς7 τάς 
όποιας ορίζεται ότι ή έναρξις έφαρμογής άνατρέχει είς 
προγενέστερον χρόνον. Πρόκειται περί τοΰ άρθρου 1, δι’· 
ού κυροΰται ή Προσωρινή Συμφωνία, ής ή έφαρμογή άνα-
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τρέχει άπό 1ης Ιουλίου 1975. -ώς καί τοϋ άρθρου 3, οδ- 
τινος ή έφαρμογή άνατρέχεΓ άφ’ ής-έφηρμόσθη ή κυρουμένη 
διαταγή τοϋ 'Τπουργοΰ Οικονομικών. ' ;->>.■» ι

—■ Έν Άθήναις τη 3 Αύγουστου 1976
Οί Υπουργοί ; .. V

Συντονισμού Οικονομικών.·
Π. ΠΑ.ΠΑΑΗΓΟΤΡΑΣ ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

■ : ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ <.>:
Περί κυρώσεως της άπό 28 ’Απριλίου 1975 Προσωρινής 

Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και τής Εύρωπαϊκής Οικο

νομικής Κοινδτητος,-συνέπεια της προσχωρήσεως νέων 
Κρ ατών — μελών εις την Κοινότητα και άλλων τινών 
συναφών διατάξεων. . .

"Αρθρον Πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή ύπογραφεΐσα τ/)ν 28 

Άπριλ.ίου 1975~είς Βρυξέλλας Προσωρινή Συμφωνία με
ταξύ τής Ελλάδος καί τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοι- 
νότητος, συνεπεία τής προσχωρήσεως νέων Κρατών - Με-’ 
λών εις τήν Κοινότητα μετά τοϋ προσηρτημένου εις αύτήν 
Παραρτήματος, ων τα κείμενα συνταγήν τα εις τάς Ελλη
νικήν, ’Αγγλικήν, Γαλλικήν, Γερμανικήν, Δανικήν, Ίτα- 
λικήν καί 'Ολλανδικήν γλώσσας, άπάντων τής αύτής 
ισχύος, έχουν ώς άκολ.ούθως :


